
 

ACTA N.º 3/2001 
 
 

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vinhais, realizada no dia cinco de 

Fevereiro de dois mil e um.---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Presidente - José Carlos Taveira, engenheiro técnico electrotécnico.---------------------------- 

 

Vereadores presentes:----------------------------------------------------------------------------------- 

  

• José Manuel Rodrigues, funcionário administrativo aposentado;-- 

 

• Américo Jaime Afonso Pereira, advogado;--------------------------- 

 

• Florêncio de Jesus Frias Vieira, professor;---------------------------- 

 

• José Paulino Castanheira, professor;----------------------------------- 

 

• Rui Pires Fernandes dos Reis, professor;------------------------------ 

 

• Amilcar António de Sá, técnico adjunto de BAD.------------------- 

 

 

Local da reunião: Salão Nobre dos Paços do Município.------------------------------------------ 

 

Hora de abertura: Catorze horas e quarenta e cinco minutos.------------------------------------- 

 

Hora de encerramento: Dezasseis horas e trinta minutos.----------------------------------------- 

 

Secretariou: Fernando Joaquim Martins, chefe da Divisão Administrativa e Financeira, em 

regime de substituição.---------------------------------------------------------------------------------- 
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1 - Período de antes da ordem do dia 
 
 

Ordem do dia  

 

2 - Acta da reunião anterior 

        

3 - Execução de obras públicas 

     

4 - Assuntos deferidos no uso de competências delegadas 

           

5 - Resumo diário de tesouraria 

 

6 – I Rota de BTT Feira do Fumeiro - Ratificar 

 

7 – Obras Públicas 

7.1 – Abastecimento de água e saneamento a Tuizelo – revisão de preços 

 

8 – Projecto de emprego no âmbito da rede regional para o emprego da Terra Fria  

      Transmontana 

 

9 – Pedido de subsídio 

9.1 – Associação Cultural Assistencial e Recreativa dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Vinhais 

9.2 – Associação de Professores e Educadores de Infância 

9.3 – Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau 

9.4 – Associação de Atletas Veteranos de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

10 – Publicidade – Queima das Fitas 2001 – Universidade de Coimbra 

 

11 – Apoio à I Rota de BTT “Feira do Fumeiro” 
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1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

1.1 - O Senhor Presidente começou por justificar que não poderia estar presente durante 

toda a reunião uma vez que, e dada a urgência de alguns assuntos que envolvem a 

Associação de Municípios da Terra Fria Transmontana, como é exemplo a “Rota da 

Natureza”, já aqui dada a conhecer, terá de comparecer no Gabinete de Apoio Técnico da 

Terra Fria Transmontana para se reunir com os restantes membros. 

 

1.2 – Continuou fazendo o rescaldo da XXI Feira do Fumeiro, destacando a sua satisfação 

pela inexistência de problemas de segurança, e agradecendo a colaboração das várias 

entidades envolvidas. 

 

1.3 – O Senhor Presidente quis também dar conhecimento que do processo de 

reordenamento do Bairro Dr. Machado decorreu a necessidade de realojar  António 

Manuel Graça Fernandes, dada a sua indisponibilidade para construir  onde residia. A 

recente aquisição pelo município ao Instituto de Gestão e Alienação do Património 

Habitacional do Estado, da habitação número onze, sita no Bairro do Calvário, permite 

resolver este caso. 

Por aplicação do regime da renda apoiada, nos termos da Lei n.º 166/97, de sete de Maio, o 

valor mensal calculado cifra-se nos treze mil seiscentos e trinta escudos (13 630$00). 

Para que não ressalte qualquer dúvida esclarece, desde já, que este valor decorre da estrita 

aplicação da lei. 

Esta situação não ofereceu contestação. No entanto, como disse o Senhor Vereador 

Florêncio de Jesus Frias Vieira, comenta-se que no mesmo Bairro há quem pague muito 

menos com muito mais rendimento, como são exemplos as casas atribuídas aos médicos. 

O Senhor Presidente reconheceu essa situação e incumbiu o secretário desta reunião de 

analisar os contratos referentes às casas referidas. 

 

De acordo com o que havia dito no princípio da reunião o Senhor Presidente ausentou-se 

desta, eram quinze horas e trinta minutos, passando a mesma a ser presidida pelo Senhor 

Vereador Américo Jaime Afonso Pereira. 
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ORDEM DO DIA 

 

 

2 – ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A acta da reunião anterior, previamente distribuída aos Senhores Vereadores por fotocópia, 

depois de lida, foi aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Américo 

Jaime Afonso Pereira,  por não ter estado presente na respectiva reunião. 

 

 

3 – EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 

Foi tomado conhecimento da situação das obras municipais em  curso,  quer por 

adjudicação, quer por administração directa, cuja relação foi previamente enviada aos 

Senhores Vereadores, e que a seguir se transcreve: 

 

DESIGNAÇÃO DA OBRA VALOR SITUAÇÃO 
REDE VIÁRIA E URBANIZAÇÃO 

Obras Empreitadas 
Construção do pontão sobre o Rio Mente entre  as 
povoações de Vilar Seco e o lugar da Quinta  Em execução 

Arruamentos em Tuizelo  Adjudicado 
Construção do C. M. da E.M. a Minas de Ervedosa  Em execução 
Construção de uma fonte luminosa em Rebordelo  Adjudicada 
Construção do Caminho Municipal da EN 103/6 a 
Caroceiras (de Sobreiró de Cima a Caroceiras)  Em concurso 

Execução das infra-estruturas (telefónicas e eléctricas) 
na Zona Industrial – 2.ª fase  

 
Em execução 

 
Execução da Linha Aérea de 30 KW Vinhais – 
Calvário, Posto de Transformação e Rede de Baixa 
Tensão/Vinhais 

 Em adjudicação 

Obras por Administração Directa 
Construção dos passeios em Rebordelo  Em execução 
Arruamentos em Rebordelo  Em execução 
Arruamentos na Cisterna  Em execução 
Acesso às Piscinas Cobertas  Em execução 
Beneficiação e ampliação da rede eléctrica nas 
Falgueiras  Em execução 

Limpeza de caminhos agrícolas em Candedo  Em execução 
CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

Obras Empreitadas   
Electrificação da Praia Fluvial do Rabaçal  Em execução 
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Obras por Administração Directa   
Beneficiação da cerca da Escola Primária n.º 1 de 
Vinhais  Em execução  

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO 
Obras Empreitadas   
Conservação da rede de água na Vila  Em execução 
Beneficiação e ampliação da rede de saneamento em 
Agrochão  Em execução 

Beneficiação e ampliação da rede de água em Agrochão  Em execução 
Beneficiação e ampliação da rede de água no Pinheiro 
Novo  Em execução 

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DAS FREGUESIAS 
Obras por administração directa 
Construção da sede da Junta de Vilar de Lomba  Em execução 

HIGIENE PÚBLICA 
Obras empreitadas 
Ampliação do Cemitério de Vila Boa   Em execução 

Ampliação do Cemitério de Agrochão   Em execução 

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS 

Obras empreitadas 

Adaptação do edifício anexo ao Palácio da Justiça para 
instalação de serviços  Adjudicado 

 

 

 

4 - ASSUNTOS DEFERIDOS NO USO DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS 

Foi tomado conhecimento dos assuntos deferidos no uso de competências delegadas, 

também previamente comunicados aos Senhores Vereadores, que aqui se reproduzem: 

 Aprovação dos projectos de especialidade e licenciamento para construção de uma 

unidade de transformação de carnes de suíno, na Zona Industrial, em Vinhais, em nome 

de “Vifumeiro – Fumeiro e Carnes, Ldª.”; 

 Aprovação dos projectos de especialidade e licenciamento para alteração de uma 

vacaria/fenil, na povoação de Seixas em nome de Helder António Queija Ferreira; 

 Aprovação dos projectos de arquitectura relativo à construção de uma moradia, na 

povoação de Rebordelo, em nome de António Pereira; 

 Aprovação do aditamento do projecto de arquitectura relativo à construção de uma 

moradia na povoação de Soutilha, em nome de Rodrigo do Nascimento. 
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5 - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

Foi tomado conhecimento do diário de tesouraria, datado de dois de Fevereiro de dois mil e 

um, que acusa os seguintes saldos: 

Em operações orçamentais---------------------------------------------------------43.232.906$00; 

Em Operações de Tesouraria-------------------------------------------------------62.356.455$00. 

 

 

6 – I ROTA DE BTT FEIRA DO FUMEIRO – RATIFICAR 

Foi presente um ofício do Governo Civil do Distrito de Bragança, onde solicita que seja 

emitido parecer nos termos da alínea d), do n.º 2, da Portaria n.º 1100/95 de sete de 

Setembro, referente à prova desportiva “I Rota BTT Feira do Fumeiro”, a realizar no dia 

quatro de Fevereiro de dois mil e um, que vinha acompanhado de um despacho, do Senhor 

Presidente da Câmara do seguinte teor: 

 

“Encontra-se inscrita no programa da XXI Feira do Fumeiro do Concelho de Vinhais a 

prova desportiva “I Rota BTT Feira do Fumeiro”. 

Em conformidade com o n.º 1, da Portaria n.º 1100/95, de 7 de Setembro, é da competência 

do Governo Civil do Distrito a autorização de provas desportivas. 

No passado dia 23 do corrente mês, o Governo Civil solicitou parecer da Câmara 

Municipal para realização desta prova desportiva, nos termos da alínea d), do n.º 2, da 

referida portaria. 

Considerando que a próxima reunião do executivo municipal se realiza no próximo dia 5 

do mês de Fevereiro, e a prova terá lugar no dia 4 daquele mês, e porque a organização da 

mesma é da responsabilidade desta Câmara Municipal, ao abrigo do n.º 3, do art.º 68.º, da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, determino que seja comunicado ao Governo Civil que 

esta Câmara é favorável à realização da prova em análise. 

Submeta-se o presente despacho à próxima reunião de Câmara, para ratificar.” 

 

Ratificado, por unanimidade. 

7 – OBRAS PÚBLICAS 

7.1 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO A TUIZELO – REVISÃO  

         DE PREÇOS 
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A Sociedade de Construções e Obras Públicas, Sa. Anteros Empreitadas, adjudicatária da 

empreitada de “Abastecimento de Água e Saneamento a Tuizelo”, submeteu a aprovação a 

revisão de preços, de acordo com o caderno de encargos. 

Solicitada a análise do Gabinete de Apoio Técnico da Terra Fria Transmontana, foi emitida 

a informação n.º 2/VNH, de dezassete de Janeiro de dois mil e um, que calculou em dois 

milhões setecentos e setenta e quatro mil seiscentos e dezasseis escudos (2 774 616$00)  o 

valor total da revisão de preços. 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação do Gabinete de Apoio Técnico 

da Terra Fria Transmontana e aprovar a revisão de preços no valor de dois milhões 

setecentos e setenta e quatro mil seiscentos e dezasseis escudos (2 774 616$00). 

 

 

8 – OBRAS PÚBLICAS 

8.1 – PROJECTO DE EMPREGO NO ÂMBITO DA REDE REGIONAL PARA O  

         EMPREGO DA TERRA FRIA TRANSMONTANA 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, concordar com o projecto para o emprego de 

quatro jovens da Região da Terra Fria, e aceitar o convite formulado pela Delegação 

Regional de Bragança da Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades 

Portuguesas, no âmbito da rede regional para o emprego da Terra Fria Transmontana. 

 

 

 

9 – PEDIDO DE SUBSÍDIO 

9.1 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL ASSISTENCIAL E RECREATIVA DOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHAIS 

A Associação Cultural Assistencial e Recreativa dos Trabalhadores da Câmara Municipal 

de Vinhais, organizou no passado mês de Dezembro a tradicional ceia de Natal, destinada 

ao convívio entre os funcionários municipais e respectivos familiares, com atribuição de 

prendas às crianças. 

A despesa   ascendeu a seiscentos e setenta e dois mil quinhentos e vinte e nove escudos 

(672 529$00), o que ultrapassa a capacidade financeira desta associação. 

Ao abrigo da alínea o), n.º1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi 

deliberado, por maioria e uma abstenção, conceder seiscentos e setenta e três mil escudos 
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(673 000$00), à Associação Cultural Assistencial e Recreativa dos Trabalhadores da 

Câmara Municipal de Vinhais, para suportar as despesas inerentes à organização da ceia de 

Natal de dois mil. 

O Dr. Rui Pires Fernandes dos Reis, absteve-se por considerar que a  Associação Cultural 

Assistencial e Recreativa dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Vinhais usufruiu de 

um dos melhores espaços da feira do fumeiro, para eventualmente conseguir o 

financiamento desejado, ao contrário da Associação de Estudantes da Escola Secundária de 

Vinhais, que sempre tem beneficiado daquele mesmo espaço, desta vez relegada para 

locais menos privilegiados, para além de terem menos apoios para financiar as suas 

actividades. 

 

 

 

9.2 – ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCADORES DE INFÂNCIA 

A APEIV – Associação de Professores e Educadores de Infância de Vinhais, onde solicita 

um subsídio para custear despesas com algumas actividades a desenvolver, concretamente 

de carácter didáctico-pedagógico, a levar a efeito pela referida associação. 

Foi deliberado, por unanimidade, conceder um subsídio de cem mil escudos (100 000$00) 

à referida associação, de harmonia com alínea b), do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro. 

 

 

 

9.3 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA AMIGOS DE RAOUL FOLLEREAU 

A Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, solicita um apoio financeiro para 

aquisição de medicamentos, produtos alimentares, a fim de poder dar assistência e 

tratamento condigno aos doentes de lepra. 

Deliberado, por   unanimidade, atribuir   um   subsídio   no   valor  de trinta mil escudos 

(30 000$00). 

 

9.4 – ASSOCIAÇÃO DE ATLETAS VETERANOS DE TRÁS-OS-MONTES E 

ALTO DOURO 

A Associação de Atletas Veteranos de Trás-os-Montes e Alto Douro organiza, há alguns 
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anos a esta parte, o campeonato e a taça de Veteranos de Trás-os-Montes e Alto Douro. No 

intuito de fomentar a prática desportiva em todas as idades, esta Câmara tem-se associado 

a tal iniciativa transferindo para a referida associação cem mil escudos (100 00$00) por 

ano. 

Os veteranos do Futebol Clube de Vinhais, participam nestas competições/convívios  pelo 

que solicitam também apoio para suportar as diversas despesas inerentes, e para as 

deslocações que se impõem. 

Ao abrigo da alínea b), n.º 4, art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi 

deliberado, por unanimidade, conceder cem mil escudos (100 000$00) à Associação de 

Atletas Veteranos de Trás-os-Montes e Alto Douro e trezentos mil escudos (300 000$00) 

ao Futebol Clube de Vinhais a afectar ao sector de veteranos, dado o seu envolvimento nas 

competições referidas, por alteração do n.º 1, nos termos do n.º 2, ambos da cláusula 3.ª, do 

protocolo de cooperação desportiva celebrado entre o Futebol Clube de Vinhais e a 

Câmara Municipal de Vinhais para a presente época desportiva e disponibilizar transporte 

aos veteranos deste clube, nas deslocações inerentes, sempre que seja possível, atendendo, 

nomeadamente, aos vários compromissos já assumidos.  

 

 

10 – PUBLICIDADE – QUEIMA DAS FITAS 2001 – UNIVERSIDADE DE 

COIMBRA 

Propõe a aluna da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Anabela Rodrigues 

de Sousa, natural do concelho de Vinhais, a venda de espaço publicitário, em plaquetes, a 

serem distribuídos no cortejo da queima das fitas, a levar a efeito no próximo mês de Maio. 

Deliberado, por unanimidade, adquirir o espaço correspondente a meia página pelo valor 

de vinte mil escudos (20 000$00) a fim de publicitar realidades deste concelho. 

  

 

11 – APOIO À I ROTA DE BTT “FEIRA DO FUMEIRO” 

O Senhor Vereador que presidiu à reunião informou os restantes membros, que a 

Mototomé – Comércio de Motorizadas, Ld.ª, de Bragança, teve a seu cargo a organização 

da prova desportiva I Rota de BTT – Feira do Fumeiro, uma vez que o sector do desporto 

do município se encontrava adstrito a outros serviços relacionados com a feira, pelo que foi 

disponibilizado para este evento,  a esta firma, um autocarro, senhas de almoço e 
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lembranças para todos os participantes. 

Tomado conhecimento. 

 

 

E eu,                                                                                 chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira, em regime de substituição, a redigi e assino. 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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